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  ، بأي صوع من الذكاءالطفلة )ملى( اختارت لعبه هي وصددددهتا ااا وا ف ى تلى  لل اللعبة ووقددددعى  واصد قا ول ددددهتا ااا 
 ؟الطفلة تميز 

 نفسيال  لغويال  |جتماعياال 
 
  ثقايفال

 
  تسم هبا مرحلة التفكري احلهتسي ما تهتا.....مجيع اخل ائص التالية 

 التمركز حول بعد واحد يف التفكري  تطور اللغة  

 
 دراك اجملرداتإالعجز عن 

 
  |فهم العالقات العكسية

 
ميكااا ا   ،الطفل آدم سدى سداوات العب بالزجاجات واوكواا الفار ة وات دور  أا  صدهت ايل والعب مع م   كل مكا 

 اللعب بد....... ص ف هذا السلوك  

 التخيل  التوحد  |اإلحيائية 
 

  اإلدراك
 

 اعهت رائهت صظراة الذكاءات املتعهتدة:

 بياجيه  |جاردنر  جون ديوي 
 

  جانييه
 مرئي.....خهتام ماط ة لورش العمل لتسجيل ما اتم  علمه بشكل تاملا ج الذي اشجع تلى اس 

 سكوب يها  |مييلياإرجييو   منتسوري 
 

  بنك ستريت
 

 بذكاء......الطفل خالهت حيب احليواصات ودائم االستكشاف وازرع الابا ات وم تم هبا واتحهتث تا ا اتميز 

 |طبيعي  نفسي  اجتماعي 
 

  لغوي
 تلى مبادئ: هاستاهت رجييو ميليا   ما ج 

 | فيجوتسكي  جون لوك  فرويل 
 

  ثرونديك
 

 املعلمة صفوة  تبع اساليب خاطئة  ثااء لعب اوطفال:

 | تلعب مع جمموعة منهم  املالحظة املستمرة 

 
 تعرض السلوك املناسب يف اللعب

 
  تتيح االكتشاف يف أثناء اللعب

 
 اللعب   اوركا   خذ لعبة وحتهتث مع ا اعترب لعبه؟الطفل تبهت اهلل جهتاهت   الروقة  ثااء 

 واقعي  متوازي  |تناظري 
 

  انفرادي
 حهتى العمليات الع لية اليت استرجع الطفل في ا ال ور الب راة  و السمعية اليت مرت تليه: إ 

 إدراك  ختيل  |تذكر 
 

  تفكري
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 صظراته     علم الطفل اكو  من خالل.......   كهت باصهتورا     

 |املالحظة  االقتران  التعزيز 
 

  التخيل
 فروبل إىل بيئة  علم   وم تلى ......دتا فراهترال  

 اإلبداع  اخليال  التفكري 
 

  |اللعب
 االحتياجات اخلاصة........... ي ول من اهتم باوطفال ذو 

 |منتسوري  فروبل  بياجيه 
 

  كومينيوس
 

  فضل اوصشطة؟ ي راهت املعلمة ) مرية( مالحظة منو جسم الطفل وإدراكه معًا. ما ه 

 |أنشطة اللعب  األنشطة املعرفية  .ةاألنشطة املوسيقي  
 

  أنشطة الفك والتركيب
 

 مجيع اوههتاف اآل ية م و ة بشكل صحيح ماتهتا واحهتا وهو..............

 أن يعدد الطفل احلواس اخلمس  أن مييز الطفل بني األغذية الصحية والضارة 

 
 |الطفل على اإلمساك بالقلمأن يتدرب 

 
  أن يشكر الطفل معلمته بعد أن تساعده

السددددددددددددداحددة اخلددارجيددة للروقدددددددددددددة. فدد   ذلددل مي ددل    اختددار الطفددل خددالددهت والطفددل آدم والطفددل في دددددددددددددل ركوا الددهترجددات   
 اللعب..............

 |ياملواز  املشاهد  يالفرد 
 

  املشترك
 

كل من امل ارات  فيالعملية التعليمية حيث اظ ر اوطفال  فو ًا    ما ج ا وم تلى التعلم الاشط ودتم املعلمد ومشاركت م  
 املعرفية واللغواة واالجتماتية واحلركية.

 التعلم الذايت  |سكوب يها  يمنتسور 
 

  التعلم باخلربة
 

    بهتااة العام حترص املعلمة )سدددارة( تلى ز يز اوركا  باودوات واولعاا. ماذا جيب تلى املعلمة مراتا ه تاهت  ر يب ا    
 ال ف؟

 االستخدام  ا يفسهلة جدً  أن تكون األدوات جذابة وجديدة 

 
 |متدرجة من حيث الصعوبة

 
  متنوعة األحجام

 
 تلى  صشطة ماظمة ومجاتية و تسم باقهتوء؟ يحتتو الفترة اليت يما ه

 الوجبة  األركان  |احللقة 
 

  اللقاء األخري
 ركن هادئ جاف ميارس فيه  لعاا  عمل تلى  طوار العمليات الع لية 

 ييهاماإل  |ياإلدراك  التعبري الفين 
 

  االكتشاف
 

 حتتاج إىل ميزاصية كبرية لتج يزها. اوركا  اليت يما ه

 |البناء واهلدم  التعبري الفين  التعايش األسرى 
 

  التخطيط
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 ا لتغيري؟االركا   بعً اتم  غري اودوات واملواد   

 تغري األطفال  |تغري املفاهيم  تغري املعلمات 
 

  تغري املهارات
 

 اشعر الطفل باوما ... الذيطفال رااض او  من ركائز املا ج 

 اإلبداع  االختيار  املرونة 
 

  |ياجلو العائل 
 معاملة اوطفال بالت  ري وتهتم ال يام ب شباع بعض احلاجات اقامة للطفل.. اعهت من  شكال اإلساءة   

 ياإليذاء النفس  ياإليذاء اجلنس  ياإليذاء اجلسد 
 

  |اإلمهال
 

   وم هبا املعلمة ليشعر اوطفال باالصتماء ل ف م؟ اليتما املمارسة 

 |وإسهاماهتم داخل الصفتعرض أعماهلم   تكلمهم عن أمهية الصف 

 
 ترتيب الصف بشكل مجايل

 
  تقسيم الصف ألركان تعليمية

 
 سلوك..... يمشكلة الكذا لهتى طفل الروقة ه

 |مكتسب  يوراث  يفطر 
 
  يتلقائ

 من اوساليب املتبعة تاهت بعض املعلمات سحب احلب، ما وج ة صظرك زال هذا اوسلوا؟ 

 تأثريه حمدود   |عقاب مقنع   تربية فعالة 
 

بريريريريعريريريري    يف  يفريريريريريريريريريريريريريريريريريار  غريريريريري 
  املواقف

 
 ميكن  اميت ا؟ ةي م ار معلمة  ستغل اخلالفات بد اوطفال. 

 اجلدل  حتمل األخطاء والعقاب. 

 
 طريقة حل املشكالت

 
  |ض وتقبل وجهات النظرو التفا

 
  محهت حيب التعاو  مع  صهت ائه ولكي   بته املعلمة  عمل تلى؟ 

 تكلفه باملزيد من األعمال  تقول أنت ممتاز  |مدح سلوكه بوصفه 
 

  تقدم له جائزة
 مجيع ل اءااا مع اوسرة ترض املشكالت السلوكية لألطفال. ما ر ال؟ حترص املعلمة ) مل(   

 |لقاء سليب   يلقاء تفاعل   لقاء إجيايب 
 

  يلقاء تربو
 

  ان  وقع لوحة اإلتالصات اخلاصة باوسرة؟

 

  | مدخل الرويفة  املمرات  ساحة اللعب  قاعة النشاط
 

 لتخطيط  صشطة التعلم؟ ءمن  صواع الت ومي التالية  لجأ قا املعلمة ملعرفة ص طة البهت ي 

 

  يالتقومي اخلتام  يالتقومي التشخيص  التقومي التكويين  | يالتقومي القبل 
 

 من  صواع الت ومي التالية  ستخهتمه املعلمة لتحهتاهت  سباا صعوبات التعلم لهتى الطفل و  وم به اوخ ائية الافسية؟ ي 

 

  يالتقومي اخلتام  | يالتقومي التشخيص  يالتقومي البنائ  يالتقومي القبل 
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  راتى؟معلمة  ستخهتم  دوات   ومي  جابية. ماذا  

 

  سهلة وسريعة  جديدة ومبتكرة  | مالئمة ثقافيًا  مالئمة لقدراهتم
 

 رااض اوطفال هو....  الت ومي الشائع  

 

  جمموعات كبرية  جمموعات صغرية  اجلماعي  | الفردي
 رااض اوطفال.... شيوتًا   سلوا الت ومي اوك ر  

 

  التسجيل  املقابلة  االختبارات  | املالحظة
 

 تن احلشرات املفيهتة لألطفال.....  من  م لة  يام املعلمة بتطواع امل ادر ال  افية   اجملتمع لت هتمي خربات  عليمية متطورة

 | االستكشايف العلوم  زيارة مركز  مجع الفراشات من احلديقة  

  ندوة ثقافية عن أمهية العلوم لإلنسان  استعارة كتب علمية من املكتبة العامة 
 

الحظى املعلمة حب الطفلة )آالء( للعلوم وشددددغف ا بالكائاات احلية، و أا كل اوم  طلب الهتخول ركن االكتشدددداف وحتز  
 اوصسب حلل املشكلة؟؟إذا مل اكن هااك فرصة للهتخول؟ فما املمارسة 

 ركن االكتشاف طوال الوقت تبقى الطفلة يف 

 | مركز العلوم توجيه األسرة لدعم ميول آالء باالشتراك يف 

 إقناعها بدخول أركان أخرى ألنه جيب احترام الدور 

  توجيهها لركن املكتبة وإعطائها كتب علمية 
 

 ميهتاصية حلهتا ة احليوا  ومن اإلجراءات الالزمة  طبي  ا حرصًا تلى الاظام  ثااء الزاارة    ....صظمى الروقة زاارة 

 |  مشرفة لكل جمموعة  مشرفة لكل طفل  

  مشرفة وعاملة جلميع األطفال  مشرفة جلميع األطفال 
 

   يم فعالية اودوات والوسائل املستخهتمة   ترض اخلربات التعليمية؟؟  ماذا  ستخهتم املعلمة 

 

  قوائم رصد  | سالمل التقدير  املالحظة العشوائية  املالحظة التلقائية
 سددتخهتم   راهت املعلمة     راجع مكوصات البيئة ال ددفية من  ثاث وخامات و دوات و لعاا لتتأكهت من  واجهتها  م ال. فماذا  

 من  دوات الت ومي؟

 

  التقارير  سالمل التقدير  | قوائم الرصد  املالحظة السردية
 

ما اإلجراء   سالمت م. راهت املعلمة     وقح لألطفال  صه البهت من  وخى احلذر واقهتوء  ثااء الزنول من الباص للحفاظ تلى  
 ال حيح؟ 

 تعرض صورة تويفح الزنول الصحيح وتعلقها أمامهم 

 | تعرض صور خمتلفة خيتاروا منها صورة السلوك الصحيح 

 للتعليمات الصحيحةتعرض عليهم فيديو  

  للتعليمات يتكتفى بالتوجيه الشفو 
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وال استجيب للتعليمات. ما الت رف    مذتور ثااء  افيذ خطة اإلخالء  امى املعلمة باصطفاف اوطفال وكا  بيا م طفل   
 ال حيح للمعلمة؟ 

 تنفيذ خطة اإلخالء  ال تلتفت للطفل وتستمر يف 

 أن هذا تدريب وال يوجد خطرتتناقش معه وتشرح له  

 | تطمئنه وتنفذ اخلطة وهو بالقرب منها 

  تعنفه ليصمت وتستكمل خطة اإلخالء 
 

 ركن الرمل احتمالية  طاار و ااثر الرمل بسبب اقواء مما  هت اسبب  ذى وتد اوطفال. ماذا  فعل املعلمة لتأمد اوطفال؟؟    

 متنعهم من الدخول إىل هذا الركن   | تقوم برش الرمل بالقليل من املاء 

  تدخلهم الركن وتراقب لعبهم  تفرغ احلوض من الرمال 
 

استخهتام املغاسل  و امليال اجلاراة  و ال ابو ، ومطلوا ما ا شراء مط رات   املعلمة  مساء  عمل بروقة حمهتودة اإلمكاصية  
 اهتان حيتوي تلى كحول بتركيز مااسب ال ا ل تن....... 

 

60 % |  50 %  30 %  10 %  
 ؟يوطفاقن. فكم مرة  وصي م    اتااوقا اوطفال  بعًا لل رم الغذائ راهت املعلمة  وصية اوم ات ب تطاء اخلضروات  

 

  | مرة يوميًا 5: 3  مرة أسبوعيًا 10: 5  مرة أسبوعيًا 5: 3  مرة يوميًا 3: 1
 

 اتضمن؟التهتراب الفعال لألطفال تلى ممارسة الاظافة الشخ ية 

 إعطاء التعليمات بطريقة حازمة 

 كل مكان تعليق ملصقات عن النظافة الشخصية يف 

 | مشاركة األطفال غسل اليدين واألسنان 

  إرسال منشور عن النظافة الشخصية لألسرة 
 

 من  هم  دوار املعلمة  ثااء الوجبة؟

 صحيوالغري  ياحلديث عن الفرق بني الطعام الصح 

 الطعامشرح العادات الصحية قبل وبعد  

 |يتناول وجبتها ومشاركتهم الطعام الصح 

  الصحيعرض صور كثرية عن الطعام  
 وهي: فا ية ح وق الطفل اهااك  ربعة ح وق اساسية جيب  وفريها جبميع اوطفال مبوجب  

 الكرامة احلماية، النمو، البقاء،  ة التعليم، املشارك النمو، البقاء، 

  الكرامة احلرية، النمو، البقاء،  | املشاركة احلماية، النمو، البقاء، 
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باود ا فا ية ح وق الطفل تاهت التخطيط لرحلة إىل مركز   ما املمارسة اليت    وم هبا املعلمة لتهتتيم  علم الطفل و تفق مع 
 العلوم...؟

 سيتم زيارهتا داخل املركز حتديد األماكن اليت 

 | مناقشة األطفال حول برنامج الرحلة واألخذ بآرائهم 

 توزيع وجبات جمانية خالل الرحلة 

  الصور الوثائقية خالل أوقات الرحلة املخلفةلتقاط ا 
  بهتااة العام الهتراسددددددي  ثااء اللعب باوركا  اكتشددددددفى املعلمة تهتم وجود لعبة مكاأا وترفى    الطفل ) سددددددامة(  خذها   

 الطفل؟لت رف  بهتو  تلم ا. ما الوصف امل ين
 

 | ملكيتهعدم معرفة الطفل حدود   فضول وحب استطالع  

  رغبة يف االستقالل واالعتماد على النفس  لديه ايفطراب نفسي 
 ؟......ما املمارسة او وى لكي  طور املعلمة صفس ا م ايًا تلي ا    

 | حضور دورات تدريبية يف جماهلا  تقرأ يف جمال رياض األطفال  

  املعلمة لشرح املنهجقراءة أدلة   تبادل خرباهتا مع املعلمات 
 

  ؟......زتمع املعلمة دوراًا مع زميالت العمل لتبادل اخلربات وطرح وج ات الاظر بشكل 

 

  ينصف سنو  شهري  | يأسبوع  يومي
 احلفلة...؟ حترص تلى طرح ا   للطفل. من املوقوتات اليت ي ستعهت املعلمة )صورة( لتج يزات حفلة اليوم العامل 

 املشكالت السلوكية لألطفال   طلب تربعات للرويفة 

  حقوق املرأة  | حقوق الطفل 
  وق الطفلحا فا ية  مااة ح وق الطفل   كل مكا  وهي املاظمة الوحيهتة املذكورة  ماظمة  ابعة لألمم املتحهتة املكلفة ب  

 

NAEYC  UNICEF |  AED  RIGHT TO PLAY  
ماظمة  ركز تلى حتسددددد رفاهية اوطفال ال ددددغار مع التركيز بوجه خاص تلى صوتية اخلهتمات التعليمية واإلمنائية لألطفال   

 ساوات. 8ماذ الوالدة وحىت 

 

NAEYC |  UNICEF   AED  RIGHT TO PLAY 
 

  إىل:تهتد اوطفال   ال ف  NAEYCحهتدت الرابطة الوطاية لتعليم اوطفال ال غار  

 أطفال مع معلمتني 10  طفل مع املعلمتني  30 

 طفل مع معلمتني 40  | طفل مع معلمتني 20 
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 لكي  س م املعلمة   صشر املعرفة حول ح وق الطفل ميكن    ...... 

 اخلربات مع زميالهتا يف العملتتبادل  

 |تصمم مطويات حتتوي على أهم حقوق الطفل  

 تسأل قائدة الرويفة وتستشريها 

  تتصل بأولياء األمور وتشرح هلم حقوق الطفل 
مبا   ذلل ظ ر اليهتان،   ددددددددددددددد خبطوات صدددحيحة م ل فرك مجيع  سدددطح اليهتان   يشددداركى املعلمة ) مل( اوطفال  سدددل اواهت 

 وطلبى ما م العهت إىل ر م........ ددوبد اوصابع، وحتى اوظافر 

 

5  10  20 |  30  
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